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บทคัดย่อ
งานวิ จั ยนี้ มีจุ ดประสงค์ เพื่ อน าแผนการบ ารุ งรั กษาเชิ งป้ องกัน ไปใช้ กับ เครื่ อ งจั ก ร
ซีเอ็นซีในสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และลดระยะเวลาเกิดการขัดข้ องของเครื่องจักรซีเอ็นซี โดยเริ่มจากการเก็บข้ อมูลการขัดข้ องของ
เครื่องจักรซีเอ็นซีในสายการผลิตระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2562
มาทาการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการขัดข้ องของเครื่ องจักรซีเอ็นซี พร้ อมทั้งหาแนวทางป้ องกัน
จากนั้นจึงนาแนวทางป้ องกันนั้นมาสร้ างแผนการบารุงรักษาเชิงป้ องกันและนาไปใช้ กบั เครื่องจักร
ซี เอ็น ซี ในสายการผลิ ต จากผลการดาเนิ น การพบว่ า อัตราความพร้ อมใช้ งานของเครื่ องจั ก ร
(Machine Availability) โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 97.77% เป็ น 99.39% เพิ่มขึ้น 1.62% ระยะเวลา
เฉลี่ ย ก่ อ นเกิ ด การขั ด ข้ อง (Mean Time Between Failure : MTBF) โดยเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ นจาก
3,442.03 นาที เป็ น 4,651.64 นาที เพิ่มขึ้น 26.43% ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อม (Mean Time
to Repair : MTTR) โดยเฉลี่ยลดลงจาก 77.97 นาที เป็ น 28.36 นาที ลดลง 63.63%
คาสาคัญ: การบารุงรักษาเชิงป้ องกัน, เครื่องจักรซีเอ็นซี

ABSTRACT
This research aims to take preventive maintenance using for CNC machine for the
studied company, which is the automotive parts manufacturer. The process begins with data
problem CNC machine in production line between April to September 2019. Analysis the
cause of CNC machine, think preventive maintenance and make preventive maintenance plan.
After using preventive maintenance for CNC machine, found that the average machine
availability increase from 97.77% to 99.39% or increase 1.62%, the average mean time
between failure (MTBF) increase from 3,442.03 minutes to 4,651.64 minutes or increase
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26.43% and the average mean time to repair (MTTR) decrease from 77.97 minutes to
28.36 minutes or decrease 63.63%

1. บทนา
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในปั จจุบันมีการแข่งขันที่สูงมาก ทุกองค์กรจึงมี
ความจาเป็ นอย่างมากที่ต้องปรับปรุงทั้งในด้ านการผลิตสินค้ า คุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบ
สินค้ าให้ กับลูกค้ าเพื่ อตอบสนองความต้ องการและความพึ งพอใจให้ กับ ลูกค้ าและสร้ างความ
ได้ เปรียบทางการค้ ากับคู่แข่ง ในขณะที่องค์กรยังคงต้ องให้ ความสาคัญก็คือต้ นทุนการผลิตสินค้ า
การผลิ ตสินค้ าเพื่ อให้ ได้ ตามเป้ าหมายที่ลูกค้ าต้ องการ องค์กรต้ องมีการจั ดสรรทรั พยากรและ
ปัจจัยที่สาคัญ คือ วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร เป็ นต้ น
ในสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็ นการผลิตสินค้ าเพื่อส่งมอบให้ กับลูกค้ าในปริมาณ
ที่ลูกค้ าต้ องการในแต่ละวัน โดยในแต่ละองค์กรจะเก็บปริ มาณสิ้นค้ าคงคลังไว้ ในปริ มาณที่น้อย
เพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย ของการผลิ ต ที่ เ กิ น ปริ ม าณการขาย โดยส่ ว นใหญ่ ก ระบวนการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็ นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง จึงทาให้ เครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตเมื่อเกิดเหตุหยุดกะทันหันในเครื่องจักรเครื่องใดเครื่องจักรหนึ่งจะทาให้ หยุดทั้ง
กระบวนการผลิต เพราะเหตุน้ ีจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้ มาก
ที่สดุ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1 เพื่อเพิ่มอัตราความพร้ อมใช้ งานของเครื่องจักรซีเอ็นซี
1.2 เพื่อเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยก่อนเกิดการขัดข้ องของเครื่องจักรซีเอ็นซี
1.3 เพื่อลดระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมเครื่องจักรซีเอ็นซี

2. ขอบเขตของงานวิจยั
2.1 การศึกษาวิจัยนี้ทาการศึกษาข้ อมูลของการบารุงรั กษาเชิงป้ องกันเครื่ องจักรซีเอ็นซีใน
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2.2 ทาการวางแผนและจัดระบบการบารุงรักษาเชิงป้ องกัน
2.3 การศึกษาวิจัยนี้ใช้ อัตราความพร้ อมในการใช้ งานของเครื่องจักร (Machine Availability)
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนเกิดการขัดข้ อง (Mean Time Between Failure : MTBF) และระยะเวลาเฉลี่ย
ในการซ่อม (Mean Time to Repair : MTTR) เป็ นตัวชี้วัด

3. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
3.1 ลดความถี่และเวลาการขัดข้ องของเครื่องจักรซีเอ็นซีในสายการผลิต
3.2 ทาให้ เครื่องจักรในสายการผลิตสามารถผลิตงานได้ อย่างต่อเนื่องตามแผนการผลิต
3.3 สามารถนาแนวทางการบารุงรักษาเชิงป้ องกันไปใช้ งานกับเครื่องจักรอื่นๆได้
4. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4.1 ทฤษฎี
การบารุงรั กษา หมายถึง กิจกรรมหรื องานทั้งหมดที่กระทาต่อเครื่ องจั กร และอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อรักษาสภาพ หรือป้ องกันไม่ให้ เกิดการชารุดเสียหาย โดยให้ อยู่ในสภาพที่พร้ อมจะใช้
งานได้ ตลอดเวลารวมทั้งช่ วยยืดอายุ การใช้ งานให้ ยาวนานขึ้น และเสียค่าใช้ จ่ายน้ อยที่สุด หาก
เครื่ อ งจั ก รเกิด ขั ด ข้ อ งกระทัน หั น หรื อ ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ จ ะท าให้ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
ประสิทธิภาพการผลิต และการบริการนั้นๆ
การบารุ งรั กษาเชิ งป้ องกันเป็ นแนวความคิดที่ต้องการ “ป้ องกัน” การหยุดเครื่ องจักร
เนื่องจากเครื่องจักรเสีย (Breakdown) ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าได้ การหยุดเครื่องจักรไม่
ว่ากรณีใดๆ เป็ นการสร้ างความเสียหายให้ แก่วงการอุตสาหกรรมอย่างร้ ายแรง ดังนั้นจึงมีระบบ
การบารุงรักษาเชิงป้ องกันขึ้น เพื่อทาการตรวจสภาพเครื่องจักร การเติมนา้ มัน การหล่อลื่น การ
ถอดเปลี่ ยนชิ้ นส่ ว น การซ่ อ มแซม การจดบั น ทึกผลการดาเนิ น งานเพื่ อเป็ นข้ อ มู ล ในการวาง
แผนการบ ารุ ง รั ก ษา การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ บั น ทึ ก ไว้ เพื่ อ ค้ น หาจุ ด ที่เ ป็ นปั ญ หาเพื่ อ สร้ าง
มาตรการแก้ ไ ข โดยที่ก ารด าเนิ น งานทั้ง หมดจะเกิด ขึ้ นซ้า แล้ ว ซ้า อี ก ทั้ง นี้ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แผน
บารุงรั กษาให้ สอดคล้ องกับสภาพเครื่ องจักรที่เปลี่ ยนไปตลอดเวลา โดยให้ เกิดความเหมาะสม
เชื่อถือได้ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การปฏิบัติงานบารุงรั กษาเชิงป้ องกันประกอบด้ วยกิจกรรม
ต่างๆดังนี้
1. การทาความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณโรงงาน (Cleaning)
2. การหล่อลื่น (Lubrication)
3. การตรวจสภาพ (Inspection)
4. การปรับแต่งและการเปลี่ยนชิ้นส่วน (Adjustment and Part Replacement)
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สุภชัย เบ้ าอุฬาล (2556) งานวิจัยการลดเวลาสูญเสียของเครื่องจักร CNC Machining
Cent ด้ วยวิ ธีก ารบ ารุ ง รั ก ษาโดยมุ่ งความน่ า เชื่ อ ถือ เป็ นศู น ย์ ก ลาง นั้ น มุ่ งเน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้
หลักการ ของการบารุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็ นศูนย์กลาง ในโรงงานแมชชินนิ่งชิ้น ส่วน
อลู มิ เ นี่ ย ม ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสดงให้ เ ห็น ว่ า แนวทางตาม
หลักการบารุงรักษาโดยมุ่งความน่าเชื่อถือเป็ นศูนย์กลาง สามารถประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของเครื่ อ งจั ก รในโรงงานกรณี ศึ กษาซึ่ งมีลักษณะกระบวนการผลิ ตประกอบไปด้ วย

สายการผลิตย่อยๆ หลายสายการผลิต และเพื่ อลดเวลาสูญเสียที่เกิดจากปั ญหาการขัดข้ องและ
เสียหายของเครื่องจักรในระหว่างทาการผลิต ขั้นตอนตามหลักการบารุงรักษานี้เริ่มจาก การเลือก
เครื่องจักรที่มีความสาคัญ ระบุระบบการทางานย่อยและหน้ าที่การใช้ งาน ระบุความล้ มเหลวและ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของชิ้ นส่ ว นอุ ป กรณ์ วิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะความเสี ย หายสาเหตุ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากนั้นเลือกเทคนิคการบารุงรั กษาที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนอุปกรณ์และสร้ าง
แผนการบารุงรักษาและนาไปใช้ งานต่อไป จากผลการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ เครื่องจักร CNC
Machining Center (Brother) ถู ก เลื อ กมาใช้ เป็ นเครื่ องจั ก รกรณี ศึ ก ษา และภายหลั ง การ
ประยุกต์ใช้ แผนการบารุงรักษาพบว่า อัตราความพร้ อมในการใช้ งานของเครื่องจักร (Machine
Availability) โดยเฉลี่ยเพิ่ มขึ้นจากเดิม 92.72% เป็ น 96.45% หรื อเพิ่ มขึ้น 4.02% และเวลา
เฉลี่ ยระหว่ างการเสียหาย (MTBF) เฉลี่ ยเพิ่ มขึ้นจาก 1,622 นาที/เครื่ อง เป็ น 4,460 นาที/
เครื่อง หรือคิดเป็ น 275%
เกษม รุ่ ง เรื อ ง (2552) งานวิ จั ย การวางแผนบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกั น เครื่ อ งจั ก รใน
อุ ต สาหกรรมรี เ ลย์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด ท าแผนการบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รเชิ ง ป้ องกั น ใน
อุ ต สาหกรรมรี เ ลย์ โดยใช้ โ รงงานตั ว อย่ า งซึ่ ง ผลิ ต รี เ ลย์ ใ นประเทศไทยเป็ นกรณี ศึ ก ษา จาก
การศึกษาเบื้องต้ นพบว่ าโรงงานตัวอย่างยังไม่มีระบบการจัดการซ่ อมบารุง โดยจะทาการซ่ อม
บารุงรั กษาก็ต่อเมื่อมีเครื่ องจักรหยุดทางานในหน้ างานเท่านั้น งานวิจัยนี้จึงได้ เสนอระบบการ
บารุงรักษาเชิงป้ องกันเพื่ อใช้ ในการซ่อมบารุ งเครื่องจักร และได้ นาระบบไปปฏิบัติ และทาการ
เปรี ย บเทีย บผลก่ อ นการด าเนิ น การและหลั ง ด าเนิ น การ ซึ่ ง สรุ ป ผลได้ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ค่ า MTBF
เพิ่ ม ขึ้ นโดยเฉลี่ ย เป็ น 215.42 เปอร์ เ ซ็น ต์ จ ากเดิ ม ค่ า MTTR ลดลงโดยเฉลี่ ย เป็ น 73.91
เปอร์เซ็นต์จากเดิม ค่าความพร้ อมใช้ ของเครื่องจักรเพิ่ มขึ้นโดยเฉลี่ยเป็ น 18.67 เปอร์เซ็นต์ และ
อัตราการชารุดลดลง 35.89 เปอร์เซ็นต์
ประโยชน์ ยลวิลาศ (2555) งานวิจัยการนาระบบการบารุงรักษาเชิงป้ องกันมาใช้ เพื่อลด
อัตราการเสียของอุปกรณ์เชื่อมต่อในสายการผลิตกล้ องถ่ายรูปดิจิตอลมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลา
ในการหยุ ดการทางานของเครื่ อ งทดสอบของบริ ษั ทกรณี ศึ กษาโรงผลิ ต กล้ อ งถ่ า ยรู ป ดิ จิ ต อล
งานวิ จั ย นี้ ได้ มี วิ ธี ก ารค านวณหาค่ า เฉลี่ ย อายุ ก ารใช้ ง านของอุ ป กรณ์ และการจั ด ท าแผนการ
บารุงรักษาเชิงป้ องกันมาจัดการแก้ ไขปรับปรุงการหยุดการทางานของเครื่องทดสอบ เพื่อจะลด
การหยุดการทางานของเครื่องทดสอบให้ น้อยลง และเพิ่ มเวลาเฉลี่ยระหว่ างการหยุดของเครื่ อง
ทดสอบ หลังจากการดาเนินการบารุงรักษาเชิงป้ องกันเครื่องทดสอบ พบว่าสามารถลดเวลาในการ
หยุดการทางานของเครื่องทดสอบ คือ มีการสูญเสียเวลาลดลงหลังการนาระบบบารุงรักษาเชิ ง
ป้ องกันมาใช้ จากการเปรียบเทียบข้ อมูลหลังปรับปรุงในเดือน ก.พ. - เม.ย. สามารถลดเวลาการ
หยุดของเครื่องทดสอบลงได้ ร้อยละ 67.18

5. วิธีดาเนินงานวิจยั
เก็บข้ อมูลปั ญหาเวลาการหยุ ดเครื่ องจักรซีเอ็นซีและความถี่การหยุดเครื่ องจั กรซี เอ็น ซี
เป็ นระยะเวลา 6 เดือนระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2562 และทาการ
เก็บข้ อมูลการขัดข้ องของระบบย่อยของเครื่องจักรซีเอ็นซี ดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 เวลาและความถี่การหยุดเครื่องจักรซีเอ็นซี
ลำดับ

เดือน

1
2
3
4
5
6
เฉลี่ย

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ควำมถีก่ ำรหยุดเครือ่ งจักร
(ครัง้ )
4
1
4
10
11
15
7.50

เวลำหยุดเครือ่ งจักร
(นำที)
160
15
300
1279.8
785
969
584.80

ตารางที่ 2 การชารุดของระบบย่อยของเครื่องจักรซีเอ็นซี
อุปกรณ์ย่อย
Spindle Unit
Control Panel
ATC Unit
Magazine Unit
Index unit
Door
Pneumatic Unit
Operation panel
Coolant Unit
Moving Axis Unit

ความถีก่ ารหยุดเครือ่ งจักร
(ครั้ง)
18
4
7
5
2
4
3
1
1
0

รวมเวลาหยุดเครือ่ งจักร
(นาที)
989
859.8
750
530
155
115
60
40
10
0

จากตารางการชารุดของระบบย่อยของเครื่องจักรซีเอ็นซี การชารุดเสียหายของระบบย่อย
ที่ มี ก า ร ช า รุ ด ม า ก ที่ สุ ด คื อ Spindle Unit, Control Panel, ATC Unit แ ล ะ Magazine Unit
ตามลาดับ จึ งทาการวิ เคราะห์ สาเหตุการขัดข้ องของปั ญหาและหาแนวทางป้ องกันปั ญหาการ
ขัดข้ องนั้น
หลังจากวิเคราะห์สาเหตุของอาการขัดข้ องและหาแนวทางป้ องกันของเครื่องจักรซีเอ็นซี
แล้ ว จึงนาการป้ องกันของอาการขัดข้ องนั้นๆ มาปรับปรุงแผนการบารุงรักษาเชิงป้ องกัน ดังนี้
1. จัดทาแผนการบารุงรักษา
แผนการบารุงรักษาเครื่องจักรซีเอ็นซีแบ่งเป็ น แผนการตรวจเช็ค และแผนการปรับแต่ง
และเปลี่ยนชิ้นส่วน โดยแผนการตรวจเช็คจะมี ตรวจเช็คประจาเดือน ประจา 3 เดือน ประจา 6
เดือน แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 1 ส่วนแผนการปรับแต่งและเปลี่ยนชิ้นส่วนจะมีประจา 1 ปี แสดง
ตัวอย่างดังภาพที่ 2โดยทางทีมงานซ่ อมบารุงจะเข้ าบารุงรั กษาเครื่ องจักรซีเอ็นซีตามรอบเวลาที่
กาหนดไว้

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแผนการตรวจเช็คประจาเดือนเครื่องจักรซีเอ็นซี

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแผนการปรับแต่งและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรซีเอ็นซี
2. ฝึ กอบรมพนักงานซ่อมบารุง
ปั จจัยหลักๆที่ส่งผลต่อเวลาในการซ่อม คือ ความสามารถของพนักงานซ่อมบารุง ดังนั้น
การจัดฝึ กอบรมให้ พนักงานซ่ อมบารุงถือเป็ นเรื่ องสาคัญ จึงมีการให้ ความรู้เกี่ยวกับเครื่ อ งจั กร
เทคนิ ค การซ่ อ ม และแผนการบ ารุ ง รั ก ษาให้ กับ พนั ก งาน รวมทั้ง รวบรวมความคิ ด เห็น และ
ข้ อเสนอแนะของพนักงานซ่อมบารุงมาปรับปรุงแผนการบารุงรักษา
3. สร้ างคู่มือเกี่ยวกับเครื่องจักรและเทคนิคการซ่อม
การสร้ างคู่มือเกี่ยวกับเครื่องจักรและเทคนิคการซ่อมนอกจากเป็ นการช่วยให้ พนักงานมี
ความเข้ าใจเกี่ยวกับ เครื่ อ งจั กรและการซ่ อ มมากยิ่ งขึ้นแล้ ว ยั งช่ ว ยให้ พนั ก งานสามารถกลั บ มา
ทบทวนและช่วยให้ เวลาซ่อมลดลงอีกด้ วย

6. ผลการศึกษา
จากการดาเนินการศึกษาและวางแผนบารุงรักษาเชิงป้ องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตเพื่อใช้ กับเครื่องจักรซีเอ็นซี โดยการเก็บข้ อมูล 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนการปรับปรุง มีช่วงเวลา

ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2562 และหลังการปรั บปรุงตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีผลการดาเนินการ อัตราความพร้ อมใช้ งาน
ของเครื่ อ งจั ก ร (Machine Availability) ระยะเวลาเฉลี่ ย ก่ อ นเกิ ด การขั ด ข้ อ ง (Mean Time
Between Failure : MTBF) และระยะเวลาเฉลี่ ยในการซ่ อม (Mean Time To Repair : MTTR)
ก่อนและหลังปรับปรุงแสดงดังภาพที่ 3 4 และ 5 ตามลาดับ

%Machine Availability
120.00
100.00

99.29

99.94

98.87

95.38

97.17

96.34

99.24

99.55

98.45

99.74

99.98

80.00
60.00

40.00
20.00
0.00

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ภาพที่ 3 ค่า %Machine Availability ก่อนและหลังการปรับปรุง

Mean Time Between Failure : MTBF
30,000.00
26,445.00

25,196.00

25,000.00

20,000.00

15,000.00

13,195.00

10,000.00
5,630.00

6,540.00

5,000.00

2,644.02 2,448.64

3,930.00 3,762.86
2,255.45

1,699.40

0.00

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ภาพที่ 4 ค่า MTBF ก่อนและหลังการปรับปรุง

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

Mean Time To Repair : MTTR
140.00

127.98

120.00
100.00
75.00

80.00

71.36

64.60

60.00
40.00
40.00
20.00

35.45

30.00

35.00

17.14

15.00

4.00
0.00

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ภาพที่ 5 ค่า MTTR ก่อนและหลังการปรับปรุง
จากดัชนีช้ ีวัด ภาพที่ 3 4 และ 5 จะเห็นว่ าค่าอัตราความพร้ อมใช้ งานของเครื่ อ งจั กร
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนเกิดการขัดข้ องนั้นมีค่าสูงขึ้น ส่วนระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมนั้นมีค่าลดลง ซึ่ง
ดัชนีช้ ีวัดมีค่าที่ดีข้ ึนนั้นจะเกิดมาจากความถี่ในการหยุดเครื่องจักรที่ลดลงจาก 7.5 ครั้ง เป็ น 5.6
ครั้ง และเวลาหยุดเครื่องจักรจาก 584.8 นาที เป็ น 158.8 นาที จึงส่ง ผลให้ ค่าดัชนีช้ ีวัดมีผลที่ดี
ขึ้น โดยความถี่ในการหยุดเครื่องจักรลดลงเนื่องจากมีการทาการตรวจเช็คเครื่องจักรในส่วนที่เคย
เกิดการขัดข้ องทาให้ เห็นปั ญหาและแก้ ไขได้ ก่อนที่เครื่ องจักรจะเกิดการขัดข้ อง เวลาในการหยุด
เครื่ องจักรลดลงเนื่องจากความถี่ในการหยุดเครื่ องลดลงจึงส่งผลให้ เวลาในการหยุดเครื่องจักร
ลดลงด้ วยรวมไปถึงมีการจัดอบรมให้ กบั พนักงานซ่อมบารุงในเรื่องของเครื่องจักรและเทคนิคการ
ซ่อมอยู่เสมอจึงทาให้ สามารถซ่อมเครื่องจักรได้ เร็วขึ้นเมื่อเครื่องจักรเกิดการขัดข้ อง

7. สรุปผลการวิจยั
จากผลการดาเนินการวิจัยการบารุงรักษาเชิงป้ องกันเครื่องจักรซีเอ็นซี ในโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ฝ่ังแมชชินนิ่ง เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการผลิต ถ้ าพิ จารณาในด้ านความถี่และ
เวลาหยุดเครื่องจักรซีเอ็นซีก่อนการปรับปรุงจะพบว่าเครื่องจักรมีความถี่ในการหยุดและเวลาใน
การหยุดเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเดือน เมื่อทาการจาแนกระบบย่อยของเครื่องจักร และ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการขัดข้ องของเครื่องจักรซีเอ็นซีรวมถึงหาแนวทางป้ องกัน จากนั้นจึง
นาแนวทางการป้ องกันนั้นมาสร้ างแผนการบารุงรักษาเชิงป้ องกันและนาไปใช้ กบั เครื่องจักรซีเอ็นซี

ในสายการผลิต เมื่อนาแผนการบารุงรั กษาเชิ งป้ องกันเข้ า มาใช้ กับ เครื่ องจักรซี เอ็น ซีจะพบว่ า
เครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้นสังเกตได้ จากดัชนีช้ ีวัดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการดาเนินการ
ค่าเฉลีย่
ดัชนีวดั ผล
Machine Availability (Percent)
Mean Time Between Failure :
MTBF
Mean Time to Repair : MTTR

ก่อนการ
ปรับปรุง
97.77%

หลังการ
ปรับปรุง
99.39%

ผลสรุป

เพิ่มขึ้น 1.62%
เพิ่มขึ้น
3,422.03 นาที 4,651.64 นาที
26.43%
77.97 นาที
28.36 นาที ลดลง 63.63%
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